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DECISÃO SOBRE A CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO (DECAPE) 

Identificação 

Designação do Projeto: Conjunto Turístico “Na Praia” (UNOP7 e UNOP 8 do PU de 
Tróia) 

Fase em que se encontra o Projeto: Projeto de Execução 

Tipologia de Projeto: Empreendimento Turístico 

Localização: Península de Tróia, Distrito de Setúbal, Município de 
Grândola, Freguesia do Carvalhal, Tróia 

Proponente: 

Ferrado Na Comporta I, Unipessoal Lda. 
Rua da Madalena, 139 – 2º, 1100-319 Lisboa 
Endereço eletrónico: juva@ferrado.pt 
Telefone:211929043 
NIF:514053038 

Entidade licenciadora: Câmara Municipal de Grândola 

Autoridade de AIA: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Alentejo 

Decisão 

          Favorável 

        Favorável Condicionada 

          Desfavorável 

Síntese do Procedimento  

 

 
O presente procedimento incide sobre a decisão após a análise da pronúncia do 
proponente em sede de Audiência prévia sobre a proposta de Decisão sobre a 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução do Conjunto Turístico “Na 
Praia”, com Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, emitida em 
8 de agosto de 2019 e válida por dois anos, correspondente ao desenvolvimento das 
Unidades Operativas de Planeamento (UNOP) 7 e 8 do Plano de Urbanização (PU) de 
Tróia, e que integra a Cartografia dos Valores Naturais da Área do Conjunto 
Turístico “Na Praia”. 
 
Considerou a Comissão de Avaliação (CA), no seu parecer, que o Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), quanto à sua 
estrutura, encontra-se na generalidade conforme, dando resposta adequada a 
algumas das condicionantes e Estudos e Elementos a apresentar nos termos da 
DIA. 
 
Tendo o RECAPE como o objetivo principal a demonstração do cumprimento da 
DIA, evidenciando, para cada uma das condições impostas pela mesma, a forma como 
foi concretizado o respetivo cumprimento, considerou a CA que, para o fator “Sistemas 
Ecológicos”, determinante para um projeto desta tipologia/localização, tal 
cumprimento não foi suficientemente demonstrado de forma sustentada através de 
estudos, projetos, análises e outros elementos escritos e cartográficos 
necessários, face à elevada sensibilidade do local de implantação do projeto. 
 
Saliente-se que as alterações do projeto do Conjunto Turístico “Na Praia” que 
ocorreram em fase de Projeto de Execução (RECAPE), face ao inicialmente 
previsto em fase de Estudo Prévio, decorrem em parte de condicionantes e de 
elementos/estudos a apresentar, impostos pela DIA, localizam-se dentro da área de 
estudo avaliada em sede de AIA, e visam, segundo informação constante no RECAPE, a 
redução da significância dos impactes negativos identificados, comparativamente com a 
situação avaliada no EIA em fase de Estudo Prévio.  
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As alterações propostas, de acordo com a entidade licenciadora, continuam aquém dos 
limiares previstos pelos PP das UNOP 7 e 8, respeitando os seus parâmetros 
urbanísticos, bem como as demais normas legais e regulamentares. As referidas 
adequações não comprometem uma execução a posteriori em Planos Territoriais 
de Âmbito Municipal (PTAM), nem tão pouco desrespeitam os seus parâmetros 
urbanísticos, normas legais e regulamentares. 
 
Assim, considerou a CA no seu parecer que: 
 

 não tendo sido atingidos os objetivos que consubstanciam a avaliação de um 
Projeto de Execução em RECAPE; 

 verificando-se a ausência de um conjunto substancial de elementos/informação 
para suporte de análise para um fator “Sistemas Ecológicos”, considerado 
determinante para esta tipologia de projeto/localização e que se consideram 
fundamentais para proceder à avaliação/definição de medidas de minimização e 
compensação e planos de monitorização (Plano de Gestão da Biodiversidade, 
dos Planos de Monitorização da fauna, flora e habitats, etc.), que permitam 
considerar salvaguardada a autonomia do Conjunto Turístico “Na Praia” em 
fase de Projeto de Execução e a plena minimização e compensação dos 
impactes ambientais negativos que lhe estão associados; prevendo-se a 
destruição de áreas de importância excecional em termos de habitats e flora, o 
que constitui um impacte negativo muito significativo sobre habitats prioritários e 
espécies prioritárias ao abrigo do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de abril na sua 
atual redação, designadamente: 

 
a) A destruição direta e irreversível de áreas de zimbral maduro de 

Juniperus turbinata e zimbral de Juniperus navicularis, ambos habitats 
prioritários (habitat 2250*) em excelente estado de conservação. 

b) A destruição direta de diversos núcleos populacionais de Jonopsidium 
acaule, espécie prioritária, no que é uma das suas maiores 
subpopulações a nível mundial. 

c)  Impactes negativos significativos sobre outras espécies de flora com 
proteção legal, a maioria endémicas de Portugal continental. 

 
Em face do exposto, e não tendo o Projeto de Execução dado cumprimento a relevantes 
Estudos e Elementos a Apresentar, e não se encontrando o referido projeto suportado 
numa cartografia completa dos valores naturais em presença considerados como de 
importância excecional em termos de habitats e flora, considerou, ainda, a CA no seu 
parecer, que: não se encontra assegurado o desenvolvimento articulado do mesmo 
com as soluções a adotar de modo a minimizar os impactes negativos expetáveis 
para o fator sistemas ecológicos, nem demonstrada a conformidade ambiental do 
Projeto de Execução do Conjunto Turístico “Na Praia” com a DIA, pelo que o 
mesmo não merece aprovação. 
 
 

Síntese do Procedimento 
de Audiência Prévia 

No âmbito da audiência prévia da decisão desfavorável sobre o RECAPE, e 
considerando os seguintes aspetos: 
 
 a 6 de maio de 2020, no âmbito da avaliação do RECAPE, remeteu a Autoridade de 

AIA ao promotor do projeto a proposta de Decisão sobre a Conformidade Ambiental 
(DECAPE) - Desfavorável, o Parecer Final da CA e o Relatório da Consulta Pública 
(CP). Foi aberto nos termos do Artigo 121.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, um período de 10 dias úteis, para pronúncia por escrito sobre o teor 
da referida proposta; 

 
 a 25 de maio de 2020, sobre a proposta de DECAPE, veio o promotor requerer à 

Autoridade de AIA a concessão de prazo adicional, até ao final do mês de julho, 
para a realização das diligências complementares que haviam sido requeridas pelo 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), em parecer de 18 
de março de 2020 (elementos cartográficos complementares solicitados por parte do 
ICNF após a emissão da DIA – Cartografia de Flora e Cartografia de Habitats e 
Vegetação); 



 

3 
 

 
 a 31 de julho de 2020, tendo decorrido, entretanto, no período que mediou entre a 

pronúncia apresentada e esta data, o trabalho de campo e de elaboração da 
cartografia de referência de valores naturais exigidos, à escala e com o objeto que 
foram definidos pelo ICNF, o promotor procedeu à junção do referido levantamento, 
composto por dois volumes – Cartografia e Nota Explicativa – elementos que 
passam a instruir o RECAPE. Considerando que os resultados do trabalho agora 
realizado permitem sustentar as conclusões do RECAPE no que concerne à 
magnitude e natureza dos impactes, foi apresentado em anexo à Nota Explicativa 
uma proposta de atualização dos planos de gestão e de monitorização 
apresentados em sede de RECAPE; 

 a 24 de agosto de 2020, o ICNF, através do ofício 35223/2020/DRCNF-
ALT/DRCNB/DAC, enviou à Autoridade de AIA o seu parecer sobre os Elementos 
apresentados pelo promotor em sede de Audiência Prévia; 

 a 31 de agosto de 2020, via e-mail, o promotor requereu à Autoridade de AIA que 
fosse revogada a decisão de não conformidade do RECAPE e que fosse aberto 
novo período de audiência prévia, sobre a projetada decisão de não conformidade 
ambiental;  

 a 9 de setembro de 2020, através do ofício S02693-2020-DSA/DAAMB, 
considerando as dúvidas levantadas pelo promotor na comunicação de 31-08-2020 
acerca da abrangência da audiência prévia já realizada sobre todas as questões 
com interesse para a decisão, e em nome do princípio da colaboração da 
Administração Pública com os particulares, a Autoridade de AIA concedeu um 
prazo de 10 dias úteis ao promotor, de acordo com o CPA, para pronúncia 
relativamente a matérias constantes da decisão final sobre as quais entendeu o 
promotor  não se ter pronunciado anteriormente; 

 a 17 de setembro de 2020, analisados os fundamentos apresentados pelo 
promotor, foi concedido ao promotor prorrogação do prazo de entrega dos 
elementos (prazo de 30 dias);  

 a 14 de outubro de 2020, o promotor, relativamente à decisão de 26 de agosto de 
2019 do ICNF (Of. 41791/2019/DRCNFLVT/DRCNB/DOT), solicitou à Autoridade de 
AIA a prorrogação do prazo de audiência dos interessados por período não inferior a 
30 dias úteis para a sua pronúncia, adequado à complexidade do teor da decisão 
projetada;  

 a 5 de novembro de 2020, o promotor remeteu à AAIA uma adenda ao RECAPE, 
Planta Geral Síntese revista, Planta Geral Síntese Amarelos e Encarnados (em 
anexo), e Memória Descritiva, por forma a dar cumprimento às soluções discutidas e 
concertadas com o ICNF e a CCDR-Alentejo em reuniões havidas em sede de 
audiência dos interessados no âmbito da proposta de DECAPE; 

 a 18 de novembro de 2020, o ICNF enviou o seu parecer (em anexo à presente 
proposta de DECAPE) através do Of. 47562/2020/DRCNF-ALT/DRCNB/DAC,  
relativamente à alteração do projeto de execução, que consiste na implementação 
de um conjunto de propostas relativas à planta síntese do Projeto de Execução e 
outros documentos decorrentes de adaptações e alterações, como resultado de 
soluções discutidas e concertadas em reuniões realizadas para o efeito em sede de 
audiência dos interessados no âmbito da proposta de DECAPE Desfavorável. Tendo 
sido verificado que as premissas enunciadas pelo ICNF para a viabilização do 
projeto foram respondidas de forma concludente, considerou essa entidade que, o 
projeto a reformular, com base nas mesmas apresentará maior compatibilidade com 
a preservação dos valores naturais identificados e que constam dos Anexos B-II e B-
IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual. 

 
As alterações introduzidas ao Projeto de Execução para as UNOP 7 e UNOP 8, na 
fase de Audiência Prévia da decisão desfavorável sobre o RECAPE, são:  
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A. UNOP 7: 

1. Eliminação do Aldeamento II; 
2. Eliminação da via principal de Acesso ao Aldeamento II; 
3. Eliminação das Unidades de Alojamento do Aldeamento I localizadas na zona 

de Perigosidade de Incêndio Elevada; 
4. Redução dos caminhos pedonais ao mínimo necessário para efetuar a 

interligação entre aldeamentos. 
 

B. UNOP 8: 
5. Solução do Aldeamento I com 29 Unidades de Alojamento conforme Estudo 

Prévio apresentado em EIA, com eliminação da Unidade de Alojamento E7.30 
por estar em zona RAMSAR; 

6. Redução dos caminhos pedonais ao mínimo necessário para efetuar a 
interligação entre aldeamentos. 

C. UNOP 7 e 8 
7. Medidas de integração paisagística; 
8.  Área de compensação – UNOP 

 a 29 de dezembro de 2020, o promotor enviou à Autoridade de AIA, via e-mail, nos 
termos e para efeitos do artigo 121.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, a Pronúncia sobre a Proposta de DECAPE. 

Principais fundamentos 
da Decisão 

 
Em suma, tendo-se verificado que foi dada resposta concludente por parte do promotor 
às premissas enunciadas pelo ICNF para a viabilização do projeto, considerou a 
Autoridade de AIA que a adequação do mesmo, e a apresentação de uma versão 
final do projeto de execução, apresentará maior compatibilidade com a 
preservação dos valores naturais identificados e que constam dos Anexos B-II e B-
IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual. 
 
Face ao anteriormente exposto, considera-se que se encontra assegurado o 
desenvolvimento articulado do projeto com as soluções a adotar de modo a 
minimizar os impactes negativos expetáveis para o fator sistemas ecológicos, que 
tinham determinado o parecer desfavorável ao RECAPE, e não ocorrendo alterações à 
avaliação efetuada para os restantes fatores, sendo a Decisão de Parecer Favorável 
ao projeto de execução do Conjunto Turístico “Na Praia”, condicionado às condições, 
elementos a apresentar, medidas de minimização e de compensação a seguir 
enunciadas, e planos de monitorização. 
 
 

Condições 

 

1. Obter aprovação pela AAIA da versão final do projeto de execução com a 
integração dos elementos a apresentar constantes deste DECAPE, 
destacando-se como relevantes: 

 
 apresentação do Plano de Integração paisagística (PIP); 
 validação, no âmbito da Comissão Municipal da Defesa da Floresta, do 

projeto de execução da localização proposta - zona edificável da UNOP 7 
(mancha de perigosidade de incêndio elevada que está coincidente com o 
Aldeamento I) e do erro/correção de classificação de perigosidade de 
incêndio, demonstrado no documento “Análise de risco e medidas de 
contenção e proteção contra incêndio”, entregue juntamente com o 
RECAPE; 

 o Projeto de Execução das duas novas habitações previstas no extremo 
sul da área a afetar ao projeto, com o previsto para a classe "Espaços 
Naturais de Praias Dunas e de Arribas" do POOC Sado – Sines, e que visa 
a proteção e a preservação do equilíbrio destes ecossistemas litorais, a 
proteção dos valores paisagísticos e a estabilidade das arribas; 

 apresentação, caso aplicável, do faseamento da versão final do projeto 
de execução garantindo o cumprimento das exigências decorrentes do 
constante desta DECAPE; 
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 a emissão de licença de exploração turística do projeto só poderá 
ocorrer após a comunicação desta CCDRA, enquanto Autoridade de AIA, 
de que se encontram cumpridas todas as condicionantes e todos os 
elementos a apresentar, tal como atrás mencionado. 

 
2. Aprovação do Programa Total de Recuperação para a UNOP 9 com a 

apresentação da situação de referência, do plano de ação, do plano de 
monitorização e do cronograma plurianual de atuação. 

 
3. Após aprovação do acima mencionado, iniciar a intervenção na UNOP 9 que 

deverá decorrer em simultâneo com a fase de construção da UNOP 7 e 8. 
 

4. A fase de exploração dos projetos localizados nas UNOP 7 e 8 só poderá ter 
início após aprovação do 1º relatório de execução relativo à intervenção na 
UNOP 9, em cumprimento das medidas de compensação. 

 
5. Na intervenção das praias dos Golfinhos e das Garças, as propostas de plano 

de intervenção têm de ser consensualizadas com as sensibilidades e os 
princípios definidos no Plano POC Espichel-Odeceixe, cumprindo as 
condicionantes resultantes da decisão tomadas em sede de POC, devendo o 
estacionamento manter uma taxa de ocupação de 100 lugares de 
estacionamento. 

 
6. A emissão da licença de exploração turística do Conjunto Turístico “Na Praia” só 

poderá ocorrer após apresentação da Declaração da Entidade responsável pela 
remodelação da ETAR de Tróia, para que seja aumentada a sua capacidade 
para servir os 16 800 habitantes equivalentes. 
 

Elementos a Apresentar 

Previamente ao  

Licenciamento 

 

 

7. Programa Total de Recuperação para a UNOP 9, no prazo de 6 meses após a 
emissão da DECAPE, com apresentação da situação de referência, o plano de 
ação, o plano de monitorização e o cronograma plurianual de atuação. 
 

8. Projeto de Execução das duas novas habitações previstas no extremo sul da 
área a afetar ao projeto. 

 
9. Cartografia Final do Projeto de Execução – Planta Síntese, para aprovação da 

Autoridade de AIA, e que contemple: 
 
 Peça desenhada geral do projeto de execução do Conjunto Turístico 

(CT): 
com a delimitação das seguintes áreas: as "áreas a manter", que 
corresponderão a áreas que não serão sujeitas a perturbação/modelação 
durante as fases de construção e manutenção do Conjunto Turístico e que 
constituirão um bom exemplo do estado de conservação dos habitats 
presentes na área a afetar à implantação da totalidade do empreendimento 
turístico, e as "áreas a regenerar", onde se pretende implementar ações 
de requalificação para os habitats que evidenciem alguma degradação, 
prevendo-se assim a sua recuperação. 

 Para a UNOP 7 
A. Eliminação integral do Aldeamento II. 
B. Eliminação da via principal de Acesso ao Aldeamento II. 
C. Eliminação das Unidades de Alojamento do Aldeamento I 

localizadas na zona de Perigosidade de Incêndio Elevada. 
D. Redução dos caminhos pedonais ao mínimo necessário para 

efetuar a interligação entre aldeamentos. 
 

 Para a UNOP 8 
E. Solução do Aldeamento I com 29 Unidades de Alojamento 

conforme Estudo Prévio apresentado em EIA, com eliminação da 
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Unidade de Alojamento E7.30 por estar em zona RAMSAR. 
F. Redução dos caminhos pedonais ao mínimo necessário para 

efetuar a interligação entre aldeamentos. 
 

 Para a UNOP 7 e 8 
G. Medidas de integração paisagística; 
H.  Área de compensação – UNOP 9. 

 
 O Projeto de Execução do Conjunto Turístico “Na Praia” terá ainda que 

conter: 

1. Peças escritas e desenhadas (georreferenciadas e em formatos shapefile e 
pdf) de revisão e de adequação do projeto ao cumprimento das condições 
impostas nesta DECAPE, designadamente: 

I.  Plantas, perfis e memória descritiva, contemplando a implantação do 
edificado, arruamentos, caminhos, infraestruturas, pavimentos, etc., 
incluindo a sobreposição de todos os componentes do projeto com a 
delimitação de áreas afetas aos habitats presentes na área a afetar ao 
projeto. 

II. Plantas, perfis e memória descritiva relativos à modelação do terreno 
(com pontos cotados e curvas de nível existentes e modificadas) e 
respetivas soluções técnicas de concretização, evidenciando e 
demonstrando a não interferência significativa dos aterros e 
escavações necessários às obras dos edifícios, arruamentos, 
caminhos, pavimentos, infraestruturas, etc. com as áreas afetas a 
habitats. 

III. Plantas, perfis e memória descritiva de arruamentos, caminhos 
infraestruturas, valas, com o traçado respetivo, cotas existentes e 
modificadas e níveis de escavação/aterro e respetivas no Plano de 
Gestão paisagística a desenvolver em obra e na manutenção, 
contemplando, nomeadamente, os cuidados a observar para proteger 
os habitats presentes. 

IV. Traçado dos dois acessos principais, para a Praia dos Golfinhos e 
Praia das Garças, caso o único acesso à praia das Graças se processe 
pelo interior da propriedade privada, terá que ser encontrada uma 
solução alternativa que garanta o acesso público, pelo menos no que 
respeita ao acesso pedonal.  

2. Plano de Integração paisagística (PIP) 

Medidas de integração paisagística  

 Visando os seguintes aspetos: 

 seleção e desenvolvimento de vegetação endémica e 
autóctone, respeitando a distribuição natural e promovendo as 
associações fitossociológicas locais. 

 reforço do coberto vegetal e o desenvolvimento de uma matriz 
de espaços e ambientes naturais de elevada complexidade, 
apenas nas áreas afetas à construção de edificado, equipamentos 
e vias, com a adoção de espécies autóctones, espécies endémicas 
identificadas no local, que por sua vez contribuem para o aumento 
de biodiversidade, estabilização de solos, e redução da erosão 
eólica. 

 medidas de restauração ecológica para controlo de vegetação 
infestante ou não autóctone, como o chorão, a acácia, o 
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eucalipto, ou outras de menor expressão territorial,  

 Interdição da artificialização nos arranjos exteriores, incluindo 
nas áreas não edificadas de carácter particular. 

 Interdição de introdução de todo e qualquer material vegetal 
alóctone, incluindo sementes, em qualquer tipologia de 
ajardinamento ou de intervenção paisagística. 

Deverá ainda conter, entre outros aspetos que forem considerados relevantes, o 
seguinte: 

i. Solução para a recuperação dos terrenos afetos ao projeto, 
considerando o restabelecimento, na medida do possível, da 
topografia do local e as respetivas condições fisiográficas. 

ii. Caracterização dos locais de implantação de estaleiros, dos 
locais de empréstimo e dos locais de depósito temporário e 
definitivo de terras, e de todas as áreas de apoio à obra, 
privilegiando a ocupação de áreas já degradadas, e locais de 
declive reduzido e com acesso existente próximo. A referida 
caracterização deve incluir nomeadamente cartografia, área, 
acessos, coberto vegetal/uso do solo da área e da envolvente, 
localização a uma distância superior a 50m dos recetores 
sensíveis da urbanização de Soltróia (que inclui estabelecimentos 
de alojamento local), fotografia do local, caraterização patrimonial, 
incluindo o acompanhamento arqueológico. 

iii. Recuperação de todas as áreas afetadas pelos trabalhos de 
construção e de movimentação de maquinaria (de que são 
exemplo os caminhos de acesso, os depósitos de materiais, de 
inertes, os vazadouros e os parques de maquinaria, incluindo 
áreas de estaleiro), garantido a recuperação vegetal recorrendo a 
espécies autóctones presentes na região, promovendo o mosaico 
natural existente 

iv. Preservação da vegetação natural nos espaços não 
intervencionados na área do projeto; 

v. Utilização de pavimentos permeáveis e semipermeáveis nos 
acessos pedonais, nos acessos rodoviários e nos estacionamentos 
públicos e privados; 

vi.  Definir para os acessos propostos, tanto os percursos pedonais 
e cicláveis entre os vários empreendimentos, como os percursos 
destes à praia (percursos mais sensíveis uma vez que irão 
percorrer um sistema dunar inserido no regime de proteção da 
REN), a sinalização que evidencie a necessidade de respeitar os 
mesmos, de modo a evitar ao máximo o pisoteio. 

vii. Promoção da beneficiação ecológica da área a intervencionar, 
utilizando, nos espaços verdes, espécies herbáceas, arbustivas e 
arbóreas autóctones, de modo a minimizar as exigências hídricas 
e assim promover a redução do consumo de água para a rega; 

viii. Contemplar as possíveis ameaças para os habitats em 
presença (ex: pressão turística sobre dunas, alterações do uso do 
solo, pressão de pisoteio e de veículos, invasão de flora exótica, 
etc.). 

ix. Orientações de gestão preconizadas para os habitats (ex: 
ordenar o acesso, impedindo o acesso de todos os tipos de 
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veículos e implementar redes de caminhos e passadiços que 
garantam a proteção destas manchas, promover planos de 
recuperação, revegetação e bioremediação tendendo a restaurar 
os zimbrais na sua área potencial de ocorrência, onde tenha sido 
alterado, etc.). 

x. O Plano de Plantação deverá contemplar: 

 seleção de material vegetal autóctone e característico do 
sistema dunar da restinga de Tróia (recorrendo às espécies 
vegetais preferenciais definidas no Anexo I dos PP 7 e 8, não 
usando as espécies não adequadas, conforme indicado não 
usando as espécies não adequadas, conforme indicado no fator 
“Sistemas Ecológicos”, para melhor continuidade visual do projeto 
com a envolvente; bem como a preservação/manutenção do 
coberto vegetal existente, sempre que possível, visto que integra 
uma região de elevado valor natural; 

 seleção e o desenvolvimento de vegetação endémica e 
autóctone, respeitando a distribuição natural e promovendo as 
associações fitossociológicas locais; 

 reforço do coberto vegetal e o desenvolvimento de uma matriz 
de espaços e ambientes naturais de elevada complexidade, 
apenas nas áreas afetas à construção de edificado, equipamentos 
e vias, com a adoção de espécies autóctones, espécies endémicas 
identificadas no local, que por sua vez contribuem para o aumento 
de biodiversidade, estabilização de solos, e redução da erosão 
eólica; 

 medidas de restauração ecológica para controlo de vegetação 
infestante ou não autóctone, como o chorão, a acácia, o 
eucalipto, ou outras de menor expressão territorial. 

3. Projeto do Heliporto que sirva os utentes em caso de urgência médica. 

Previamente ao 
Licenciamento 

 

 
4. Plano de Monitorização do Valores Naturais (PMVN) atualizado com as 

monitorizações a definir para a UNOP 9 e eventuais alterações que decorrem 
desta DECAPE, a aprovar pelo ICNF. 

Considerando, nomeadamente, o seguinte: 

4.1 Plano de Monitorização para avaliar o estado de conservação de 
espécies e habitats com estatuto de proteção, prevendo a: a) 
Monitorização do estado de conservação das populações de espécies alvo 
espécies protegidas, espécies raras no contexto nacional ou regional, b) 
Monitorização do estado de conservação de habitats alvo (habitats 
protegidos ou raros no contexto da península), c) Monitorização do estado 
de conservação das áreas alvo de medidas de recuperação paisagística ou 
de compensação e d) Monitorização das espécies exóticas no território.  

4.2 Plano de Monitorização para a Fauna, tendo em consideração a 
utilização/ocupação da área, nomeadamente por avifauna, herpetofauna e 
mamofauna.  

5. Cumprir os objetivos/medidas propostas no projeto de execução referentes à 
utilização de energias de fonte renovável, que, em face da vida útil do 
empreendimento, seja próxima dos compromissos propostos para a 
descarbonização da economia, pelo menos até 2050.  

6. Análise mais detalhada dos impactes cumulativos do empreendimento, 
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tendo como exemplo, entre outros, a carga nas vias de acesso face ao aumento 
significativo de população residente e/ou turística, e, valorização das atividades 
económicas envolventes, adequada ao mencionado no parecer emitido pela 
Sociedade Portuguesa de Botânica em sede de Consulta Pública. 

Previamente ao Início da 
Fase de Obra 

7. Programa de Gestão da Biodiversidade (PGB), que deverá incluir o conjunto 
de medidas que assegurem a perenidade de habitats e espécies protegidas e, 
sempre que possível, melhorem o seu estado de conservação, incluindo ainda 
para a possível ocorrência de Reseda alba, espécie classificada como 
criticamente em perigo que se julgava extinta em Portugal, mas foi 
recentemente reencontrada em Tróia. Considerar para os habitats 2130 e 2250 
os objetivos de conservação que constam do Plano Sectorial da Rede Natura 
2000 (aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 
21 de julho). Este Programa deverá acautelar a Proteção integral dos habitats 
e das espécies dunares e de zimbral, fundamentais do ponto de vista da 
conservação da natureza e da proteção física do território contra 
fenómenos de erosão marinha. 

8. Planta de localização da área técnica para recolha de resíduos, a qual 
deverá ser reservada junto à entrada do Conjunto Turístico.  

9. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO).  

10. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

11. Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos e Equiparados do 
loteamento da UNOP 7 e 8, considerando todos os resíduos suscetíveis de 
serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 
conformidade com a Lista Europeia de Resíduos. 

12. Definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos 
finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos, bem como o 
Plano de Gestão de Resíduos para a fase de exploração. 

13. Planta de localização dos estaleiros. 

14. Projeto do sistema de rega otimizado, com informação climatérica em tempo 
real. 

15. Declaração atualizada da Entidade responsável pela remodelação da ETAR 
de Tróia, para que seja aumentada a sua capacidade para servir os 16 800 
habitantes equivalentes (conforme informação da CMG). 

16. Declaração de compromisso atualizada, por parte da entidade gestora da 
rede pública, de que são assegurados, quer o abastecimento de água potável 
da rede pública, quer o tratamento dos efluentes produzidos pelo Conjunto 
Turístico. 

17. Declaração de compromisso atualizada, relativa ao abastecimento de água 
bruta para a UNOP 7 e 8 que assegure que seja realizada através de água 
reutilizada da ETAR de Tróia, evitando a origem atual do sistema público 
(subterrânea que permita confirmar uma adequação da infraestrutura geral da 
Infratróia, por forma a permitir a adução das águas tratadas da ETAR ao 
empreendimento turístico. 

18. Comprovativo atualizado por parte do promotor do Conjunto Turístico 
perante a Entidade Gestora - Infratróia, de garantia da execução dos 
trabalhos de limpeza e desinfeção bacteriológica dos reservatórios de água 
potável, com uma periodicidade anual, bem como a disponibilização de acesso 
ao loteamento, caso solicitado por essa entidade para efeitos de controlo de 
qualidade da água. 
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19. Projeto do conjunto de infraestruturas gerais que permitam a adução, 
reserva e distribuição de água potável e água bruta, e a garantia de 
cobertura dos consumos do Empreendimento Turístico e das necessidades de 
água para rega dos espaços verdes, existentes e a construir, integrando o 
conjunto de redes de distribuição, diretamente ligadas às redes de 
infraestruturas gerais, por forma a estabelecer a ligação entre as mesmas e os 
diversos edifícios e áreas verdes previstos. 

Outras condições para licenciamento ou autorização do projeto 

Medidas de minimização  

Fase prévia ao início das obras 

1. Implementar o posto médico de forma a servir de primeira intervenção em caso de emergência e evitar a 
sobrecarga do centro de saúde local. 

2. Implementar o Plano de Acessos (identificando e caracterizando a rede de caminhos a utilizar para as 
diferentes frentes de obra, estaleiros e áreas de depósito e empréstimo, acompanhado de peças desenhadas) 
parta o Conjunto Turístico compatibilizado com as acessibilidades previstas no Plano de Pormenor das UNOP 
7 e 8 de Tróia. 

3. Implementar a solução de projeto aprovada pela Infratróia para a construção da Conduta Adutora 
contemplando o desvio das condutas adutoras existentes (de drenagem de águas residuais). 

4. Implementar a solução de projeto que visa o ajuste dos caudais de dimensionamento previstos para o projeto 
apresentado para o abastecimento de água potável e água bruta (que são superiores à capacidade instalada 
para as infraestruturas da UNOP 7 e 8), em conformidade com os valores apresentados no Parecer da 
Infratróia (Anexo 1 do EIA), de forma a serem compatíveis com os pressupostos da execução das 
infraestruturas gerais de Tróia, respetivo "Plano Diretor de Infraestruturas e Contrato de Urbanização da 
Península de Tróia". 

5. Proceder à reutilização das águas residuais tratadas na ETAR de Tróia para rega dos espaços verdes do 
empreendimento turístico. 

6. Executar os novos ramais de ligação e respetivas caixas (da rede de distribuição de água potável) com 
acessórios, bem como o tamponamento dos ramais existentes sem prejuízo do serviço de abastecimento de 
água para a Península de Tróia. O medidor de caudal (de cada ramal de ligação) e válvula limitadora de 
caudal, terão de integrar o sistema de telemetria da Infratróia, e os restantes equipamentos, bem como a 
medição de nível dos reservatórios e informação sobre desinfeção, serem integrados no sistema de telegestão 
existente na Infratróia. 

7. Implementar as soluções apresentadas em projeto de execução que permitam contribuir para atingir as metas 
de produção e do uso de energias renováveis. 

8. Identificar as acessibilidades e o espaço de estacionamento privilegiado destinado a organismos de socorro a 
envolver em situações de acidente/emergência. 

9. Delimitar e balizar áreas de habitats prioritários. 

10. Localizar os locais de depósito de materiais para a obra apenas no interior do estaleiro (cuja localização foi 
previamente aprovada). 

11. Realizar ações de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das 
obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a 
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

 
12. Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda, na medida do possível, à redução dos níveis 

de perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos mais 
críticos, designadamente a época de reprodução, que decorre genericamente entre o início de abril e o fim de 
junho. 

Fase de construção 

13. Implementar o PGAO. 
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14. Implementar o PGR. 

15. Implementar o PGVN. 

16. Realizar o acompanhamento pela entidade gestora Infratróia, no que respeita ao desvio do traçado das 
condutas adutoras existentes (de drenagem de águas residuais). 

17. Realizar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de 
terras (desnatações, escavações, terraplanagens, depósitos de inertes), não apenas na fase de construção, 
mas também na fase preparatória, como na instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação 
devidamente autorizado pela Tutela para o efeito. 

18. O acompanhamento arqueológico deve ser realizado de forma efetiva, continuada e direta e a dimensão da 
equipa devera ser proporcional aos números de frentes de obra a trabalhar em simultâneo. 

19. Caso se verifique o aparecimento de vestígios arqueológicos de relevância, durante as escavações a executar 
ao longo da empreitada, proceder a escavações arqueológicas, com o objetivo de avaliar a importância dos 
mesmos, sendo que os resultados deste acompanhamento podem determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas. 

20. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos 
da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.  

21. Limitar as ações pontuais de desmatação, limpeza e decapagem dos solos às zonas estritamente 
indispensáveis à execução da obra. 

22. Remover a biomassa vegetal resultante das ações pontuais de desmatação, limpeza e decapagem dos solos e 
encaminhá-la para destino final, privilegiando-se a sua reutilização.  

23. Proceder à formação ambiental de todo o pessoal envolvido e implementação de um programa de efectiva 
gestão e controle;  

24. Identificar dentro de cada lote, da área preferencial de implantação, com base em critérios de proteção de 
habitas e espécies com valor e de garantia da conectividade ecológica. 

25. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito deve excluir 
as seguintes áreas: Áreas do domínio hídrico; Áreas inundáveis; Zonas de proteção de águas subterrâneas 
(áreas de elevada infiltração); Perímetros de proteção de captações; Áreas classificadas da Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); Outras áreas com estatuto de proteção, 
nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de 
flora e de fauna protegidas por lei, Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; Locais sensíveis do ponto de 
vista paisagístico; Áreas de ocupação agrícola; Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; Zonas de 
proteção do património. 

26. Drenar a zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas para uma bacia de 
retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames 
acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia 
de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

27. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha do solo contaminado, se 
necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino 
final ou recolha por operador licenciado. 

28. O restabelecimento e a recuperação paisagística da envolvente afetada deverá ser realizada após a conclusão 
das obras, recorrendo exclusivamente a flora autóctone da região. Neste sentido, salienta-se que não devem 
ser utilizadas as espécies listadas como invasoras no Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de dezembro, por 
apresentarem comportamento invasor em Portugal Continental ou comportarem um elevado risco ecológico no 
que respeita ao seu potencial invasor. 

29. Realizar as operações de construção mais ruidosas apenas nos dias úteis, das 8h00 às 20h00, em 
conformidade com a legislação em vigor. 

30.  Não depositar detritos ou resíduos, independentemente da sua natureza, em locais do Domínio Público 
Marítimo 

31. Comunicar ao Comando-local da Policia Marítima de Setúbal, qualquer foco do poluição originado em 
consequência dos trabalhos e que afetem de alguma forma o Domínio Público Marítimo. 

32. Não utilizar de fontes luminosas suscetíveis de confundir ou induzir em erro a navegação em trânsito na área, 
no caso dos trabalhos se realizar durante o arco noturno. 

33. Recorrer, sempre que possível, a mão-de-obra local, favorecendo a colocação de desempregados residentes 
no Concelho de Grândola, bem como nos concelhos do Litoral Alentejano. 

34.  Adquirir produtos e serviços junto de empresas da fileira de construção sediadas em Grândola ou nos 
concelhos vizinhos, no sentido de fixar o valor acrescentado gerado pelo projeto no território onde se insere. 

35. Favorecer, nomeadamente através de protocolo com os centros de empregos regionais, a colocação de 
desempregados residentes no Concelho de Grândola, qualificados nas diversas áreas – receção, restauração, 
limpeza, manutenção, etc. 

36. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os 
pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos.  
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Fase de exploração 

37. Implementar o PGR. 

38. Implementar o PGP. 

39. Implementar o PGEF. 

40. Implementar o PGB. 

41. Assegurar a limpeza do material combustível na envolvente do projeto, de modo a garantir a existência de uma 
faixa de segurança contra incêndios, no âmbito dos regimes jurídicos aplicáveis. 

42. Assegurar o cumprimento das normas de segurança respeitantes ao armazenamento de matérias perigosas 
no espaço físico do conjunto turístico. Os locais de armazenamento deverão estar devidamente assinalados e 
compartimentados, com vista a evitar situações de derrame, explosão ou incêndio. 

43. Assegurar o cumprimento do Regulamento Técnico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios, que foi 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual, e demais portarias 
técnicas complementares, em particular a Portaria n.º 1532/2009, de 29 de dezembro.   

44. Caso os níveis de ruído ambiente possam originar ou agravar situações de incumprimento da legislação de 
ruído, deverá o proponente adotar medidas de minimização com o objetivo de repor o cumprimento dos níveis 
de ruído.    

45. Desenvolver ações de educação ambiental junto dos utilizadores do conjunto turístico sobre a importância da 
Defesa da Floresta, em particular da conservação dos habitats prioritários e outros presentes. 

46. Impedir a circulação fora dos percursos/áreas designadas para o efeito e limitar a velocidade na rede viária 
principal e secundária.  

47. Definir e implementar um Plano de Aplicação de Fertilizantes e de Produtos Fitofarmacêuticos, o qual indique a 
necessidade efetiva e quantidades a aplicar, e que considere ainda:  

 Gestão rigorosa da aplicação de Fertilizantes e de Produtos Fitofarmacêuticos de acordo com as reais 
necessidades das espécies vegetais, com as características hidroquímicas das águas de rega e com 
as características físico-químicas do solo;  

 Utilização de produtos que, pelas suas características de persistência e mobilidade no solo, tenham 
menor risco de contaminação dos solos, tais como: baixo “tempo médio de vida”, reduzida 
solubilidade em água e elevada volatilidade;  

 Priorizar o uso de agentes biológicos e/ou mecânicos para o controlo de pragas e doenças, 
minorando o uso de fertilizantes, inseticidas, fungicidas e outros produtos fitofarmacêuticos.  

48. Manter em bom estado de funcionamento a rede de rega e os equipamentos, de modo a minimizar perdas no 
sistema, devendo as regas ser realizadas recorrendo à menor quantidade de água possível, preferencialmente 
em período de reduzida evaporação. 

49. Favorecer, nomeadamente através de protocolo com os centros de empregos regionais, a colocação de 
desempregados residentes no Concelho de Grândola, qualificados nas diversas áreas – receção, restauração, 
limpeza, manutenção, etc.  

50. Aproveitar os resíduos verdes resultantes da manutenção de espaços verdes como fertilizantes orgânicos. 
51. Evitar a aplicação de fertilizante e pesticidas durante os períodos de chuva ou quando se prevê pluviosidade 

nas próximas 24-48 horas, de forma a minimizar a sua escorrência e respetiva infiltração. 
52. Caso se verifique a necessidade da utilização de fertilizantes, utilizar prioritariamente adubos orgânicos, em 

detrimento de adubos minerais. 
53. Efetuar a recolha seletiva e triagem de resíduos de embalagens produzidas e providenciar a sua valorização 

em unidades devidamente licenciadas para o efeito. 
54. Regar fora dos períodos em que se registam maiores temperaturas, durante o inicio da manhã e/ou final da 

tarde, evitando assim perdas desnecessárias por evaporação nos períodos mais quentes. 

55. Adotar soluções de projeto que permitam contribuir para atingir as metas de produção e do uso de energias 
renováveis, designadamente:  

a) utilização de equipamentos mais eficientes para climatização, nomeadamente utilização de bombas de 
calor, de elevada eficiência, que utilizem energia produzida a partir de fontes renováveis; b) Aplicação de 
isolamento térmico e de materiais locais/regionais/nacionais, nomeadamente, madeira e pedra natural, no 
âmbito da economia circular; c) Produção de águas quentes sanitárias com recurso a energias renováveis, 
sobretudo a partir da energia solar térmica; d) Utilização de eletrodomésticos com classes energéticas de 
elevado desempenho; e) Utilização de lâmpadas LED e de sensores de luminosidade, ao nível da iluminação; 

f) Eletrodomésticos mais eficientes, a nível do consumo de água; g) Redes de circulação e retorno de água 
quente sanitárias ou equipamentos com recuperação de calor da água (sistemas compatíveis com os 
equipamentos de produção de águas quentes sanitárias), etc.. 
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Fase de desativação 

56. Implementar o PDI. 

57. Implementar o PDCAS. 

Medidas de Compensação 

Área de compensação – UNOP 9. 

Em cumprimento do estabelecido no Estudo aprovado pelo ICNF para a UNOP 9, implementar as medidas de 
compensação durante as fases de construção e exploração do conjunto turístico localizado nas UNOP 7 e 8, de forma 
a garantir a plena evolução da vegetação e espécies na totalidade da área da UNOP 9 (127,4 ha), direcionada para a  
conservação dos habitats e espécies da flora estudadas e visando a realização de ações de gestão, recuperação 
ecológica e controlo de espécies exóticas, invasoras e renaturalização na área correspondente a esta UNOP. 

Programa Geral de Monitorização 
Monitorização Sistema Ecológicos  
 
Saliente-se que na DIA estava prevista a implementação dos seguintes programas de monitorização 
direcionados à fauna, flora e vegetação, a entregar em RECAPE, designadamente:  
 

 Plano de monitorização da evolução da área de compensação;  

 Plano de monitorização para avaliar o estado de conservação de espécies e habitats com estatuto de 
proteção;  

 Plano de monitorização para a fauna;  

 Plano de monitorização do Valores Naturais, admitindo-se que este Plano seja constituído pela súmula dos 
anteriores.  

 No âmbito da Cartografia de Flora e Cartografia de Habitats e Vegetação (julho de 2020), elaborada no 
período das diligências complementares, relativa aos elementos  cartográficos complementares solicitados 
por parte do ICNF, considerou-se que, o Plano de Monitorização apresentado em RECAPE, embora,  na sua 
generalidade, adequado às necessidades de monitorização do projeto, face ao aporte de dados resultante da 
referida cartografia, e devido a outras pequenas alterações, houve necessidade de o atualizar, dando lugar 
ao seguinte Plano: 

 
A. Plano de monitorização da evolução da área de compensação 

Este Plano de Monitorização tem como objetivo específico avaliar os resultados da medida de compensação 
direcionada para a conservação dos habitats naturais afetados pelo projeto e protegidos a nível europeu, classificados 
como “habitats naturais de interesse comunitário” na Diretiva Habitats (Diretiva 92/42/CEE de 21 de maio e revisões 
subsequentes), e introduzir alterações nos procedimentos de gestão, visando maximizar o seu valor para a 
conservação das espécies e habitats.  
No entanto, sublinha-se, que o Plano de Monitorização dos valores naturais da área de compensação só poderá ser 
definido aquando do conhecimento dos seus limites, da sua localização e dos valores naturais que alberga. No caso da 
implementação de medidas ativas de gestão, os seus resultados deverão, também, ser monitorizados. 

O RECAPE assume que esta área alberga os seguintes valores: 

 Habitat natural prioritário *2130, “dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas cinzentas”)”, subtipo pt1, 
“duna cinzenta com matos camefíticos dominados por Armeria pungens e Thymus carnosus”; 

 Habitat natural 2230 “dunas com prados da Malcolmietalia”; 
 Habitat natural prioritário *2250 “dunas litorais com Juniperus sp.”, subtipos pt1 e pt2. 

 

Outros habitats poderão, de facto, existir nesse local. 

 
Parâmetros a monitorizar 
Os parâmetros a monitorizar para dar resposta ao objetivo do presente Plano de Monitorização são a i) área de cada 
tipologia de habitat cartografada, e o ii) estado de conservação das mesmas. 
 
Métodos de análise e equipamentos de recolha de dados 
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Efetuada a recuperação ecológica âmbito da medida de compensação, deverá ser produzida a cartografia dos habitats 
resultantes, à escala 1:1000, o que constituirá a situação de referência do presente Plano de Monitorização. 
 
A metodologia empregue visa a avaliação in loco de um conjunto de critérios diagnose que permitam detetar alterações 
na área de cada tipologia de habitat cartografada na situação de referência, bem como a classificação do estado de 
conservação de cada uma das manchas cartografadas. Para tal, efetuar a prospeção da Área de Compensação através 
de percursos aleatórios, a pé, procedendo ao seguinte: 

• Aferição dos limites de cada mancha ou mosaico das diferentes tipologias de habitat cartografadas a priori, 
em ortofotomapa; 
• Registo da estrutura e composição da vegetação para cada tipologia de habitat: estratos de vegetação 
presentes, respetiva densidade, e inventariação das espécies presentes (dominantes, abundantes, frequentes, 
pontuais, etc.); 
• Registo de indícios de degradação detetados em cada mancha, ou mosaico, das diferentes tipologias de 
habitat. 

 
 
Os critérios para identificação e classificação do estado de conservação dos habitats naturais protegidos ao abrigo do 
Anexo I da Diretiva Habitats, constam do Plano Setorial da Rede Natura 2000 (ICN, 2005), e do Manual Interpretativo 
de Habitats da União Europeia EUR28 (DG Environment, 2013), sendo apresentados sucintamente no Quadro 1. Incluir 
um conjunto adicional de critérios referentes à presença de indicadores de degradação para a aplicação da 
metodologia. 
 
Quadro 1 – Caracterização sucinta de cada habitat 
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Frequência e períodos de amostragem 
Deverá ser feita uma primeira campanha de caracterização, de forma a estabelecer um quadro de referência adequado 
dos habitats, contra o qual se compararão os dados de monitorizações subsequentes, de modo a permitir a deteção de 
eventuais flutuações. 
 
De seguida, devem ser efetuadas monitorizações de 2 em 2 anos, entre os meses de março e junho. Esta 
calendarização deverá ter em conta a fenologia das espécies que compõem os habitats-alvo, otimizando o processo de 
identificação taxonómica. 
 
O esforço de monitorização deverá ser mantido por 10 anos após o término das intervenções de recuperação. Após os 
10 anos, propõe-se que o programa de monitorização seja revisto, devendo-se estudar a necessidade de dar 
continuidade, ou de introduzir alterações, ao mesmo. 
 
Relatórios e discussão de resultados  
Ao longo do programa de monitorização, deverão ser elaborados relatórios sucintos, onde deverão constar: 
metodologia, resultados obtidos (área de cada mancha ou mosaico das diferentes tipologias de habitat e respetivo 
estado de conservação, incluindo cartografia dos mesmos) e discussão. Os relatórios terão uma periodicidade bianual 
que deverão ser enviados à autoridade de AIA para emissão de parecer.  
 
Em cada relatório poderão ser indicadas medidas adicionais a adotar face aos resultados obtidos. Caso seja detetada 
uma evolução negativa na dimensão de uma determinada tipologia de habitat, deve ser avaliada a sua significância e 
aferidas as potenciais causas. Caso se considere necessário, deverão ser propostas medidas de modo a deter ou 
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reverter esta tendência. 
 
 

B. Plano de monitorização de espécies e habitats na área de intervenção do projeto  

 
Objetivos  
 
É objetivo específico do presente Plano de Monitorização o acompanhamento da evolução das populações das 
espécies alvo e do estado de conservação dos habitats, na área de intervenção, nas fases de construção e exploração 
do projeto, na área sujeita a intervenção. 
 
Habitats citados na Diretiva Habitats  
 
Os habitats existentes na área de intervenção do projeto e citados na Diretiva Habitats, alvo do presente Plano, são:  

 Habitat 2230 – Dunas com prados da Malcolmietalia: vegetação psamófila, anual, oligotrófica, com baixo 
grau de cobertura, composta por Silene nicaeensis, Erodium cicutarium (sin. E. aethiopicum subsp. pilosum), 
Linaria bipunctata subsp. glutinosa (sin. L. ficalhoana), Senecio gallicus, Rumex sp., Tolpis sp., Pimpinella 
villosa, e Linaria spartea;  

 Habitat prioritário *2250 - Dunas litorais com Juniperus spp.;  
- Subtipo pt1 – Dunas e paleodunas com matagais de Juniperus turbinata subps. turbuinata e: matos 
mais ou menos altos de Sabina-de-praia, com presença de Pistacia lentiscus e Rhamnus lycioides subsp. 
oleoides, frequentemente em mosaico com matos baixos de dunas costeiras com Thymus carnosus, 
dominância frequente de Santolina impressa e presença de Helychrisum italicum subsp.picardii, também com 
camarinhal, matos baixos com predominância do Corema album;  

- Sem subtipos – Zimbrais mistos de Juniperus turbinata subps. turbuinata e J. navicularis: matagais 
mamo- a micro-fanerofíticos dominados por zimbro-galego, Juniperus navicularis; por vezes dominados por 
Corema album, Pistacia lentiscus, Calluna vulgaris, Stipa gigantea, Quercus lusitanica ou alguns arbustos dos 
sargaçais endémicos Stauracantho-Halimietalia (Ulex australis subsp. welwitschianus, Halimium calycinum, 
Thymus capitellatus, Stauracanthus sp., Armeria rouyana, etc.).  

 
Espécies-alvo da flora  
 
Foram detetadas as seguintes espécies da flora no decorrer dos trabalhos de campo dentro da área de intervenção do 
projeto:  

 Com distribuição associada aos habitats 2120 e *2130:  

- Thymus carnosus;  

- Herniaria maritima;  

 Com distribuição associada ao habitat 2230:  

- Linaria bipunctata subsp. glutinosa;  

 Com distribuição associada ao habitat prioritário *2250:  

- Jonopsidium acaule;  

- Juniperus navicularis.;  

- Santolina impressa.  
 

Parâmetros a monitorizar 
 
Os parâmetros a monitorizar devem permitir a deteção de eventuais flutuações na abundância de cada espécie alvo e 
no estado de conservação dos habitats, dando resposta às questões que são objetivo do presente programa de 
monitorização. Assim, serão monitorizados os seguintes parâmetros: 
• Estado de conservação dos habitats; 
• Área de cada habitat; 
• Abundância das espécies alvo (por unidade de habitat); 
• Presença/ ausência de espécies alvo - é necessário dirigir algum esforço de amostragem para a deteção das 
espécies menos frequentes, e que poderão não ser detetadas pelo método proposto para a avaliação de potenciais 
flutuações da abundância; efetivamente, a ocorrerem, ainda que pontualmente, será necessário implementar medidas 
de gestão direcionadas para estas espécies.  
 
Métodos de análise e equipamentos de recolha de dados  
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Os métodos de recolha de dados seguem as duas abordagens seguintes: 
• Levantamentos florísticos: caracterização da vegetação constituinte de cada habitat, para posterior classificação do 
estado de conservação dos mesmos, e para a obtenção da abundância de cada espécie alvo da flora; 
• Prospeção da área em percursos aleatórios: aferição dos limites dos habitats cartografados (para posterior cálculo 
em ambiente SIG do parâmetro “área do habitat”) e registo de indicadores de degradação; e também para a deteção de 
espécies alvo não detetadas nos levantamentos florísticos. 
 
Levantamentos florísticos  
 
A estimativa dos efetivos populacionais através da contagem de indivíduos por parcela não se justifica, tendo em conta 
as dificuldades associadas à contagem de espécies arbustivas e herbáceas.  
Desde modo, deverá ser obtida uma estimativa da abundância de cada espécie alvo por unidade de habitat através de 
levantamentos fitossociológicos. Deverão ser instaladas 20 parcelas permanentes (quadrados de 10m x 10m, 100 m2), 
localizadas de forma aleatória nas áreas de habitats classificados.  
Em cada levantamento, após a caracterização física da área, efetua-se a listagem de todas as espécies presentes, 
atribuindo a cada uma um índice de abundância-dominância por avaliação visual da área da parcela por ela coberta, de 
acordo com a metodologia de Braun-Blanquet (Kent & Coker, 1992). 
 
Os resultados de abundância para cada espécie alvo, de cada campanha de amostragem, deverão ser comparados 
com os resultados das campanhas anteriores, para a mesma unidade de habitat. A comparação deve incluir a 
realização de análises estatísticas de forma a obter a significância dos resultados obtidos.  
Os resultados da composição florística de cada habitat alvo (lista de espécies e respetivo índice de abundância-
dominância), serão depois avaliados juntamente com os resultados dos percursos aleatórios (registo de indicadores de 
degradação), para atribuição do estado de conservação.  
Se possível, o trabalho de campo deverá ser efetuado pelo mesmo especialista ao longo de toda a monitorização, 
reduzindo o erro associado à subjetividade do observador inerente à estimativa visual da abundância-dominância pelo 
método Braun-Blanquet.  
 
Frequência e períodos de amostragem  
 
Deverá ser feita uma primeira campanha de caracterização, antes do início da fase de construção, de forma a 
estabelecer um quadro de referência adequado das populações atualmente existentes, contra o qual se compararão os 
dados de amostragens subsequentes, de modo a permitir a deteção de eventuais flutuações. Devem ser realizadas 
campanhas anuais durante a fase de construção.  
Terminada a fase de construção, deve ser efetuado um levantamento no início da fase de exploração, e deve ser 
mantido o esforço de monitorização de 2 em 2 anos.  
Decorridos 10 anos do início da Fase de Exploração, o Plano de Monitorização deve ser revisto, e deve ser aferida a 
necessidade de dar continuidade ou alterar a frequência ou abordagem do mesmo.  
Os levantamentos serão efetuados entre os meses de março e junho, de acordo com fenologia das espécies alvo, 
otimizando o processo de identificação taxonómica das mesmas. 
 
Relatórios e discussão de resultados  
 
Ao longo do programa de monitorização, deverão ser elaborados relatórios sucintos, onde deverão constar: localização 
exata dos levantamentos, metodologia, condições de amostragem, resultados obtidos e discussão. Os relatórios terão 
uma periodicidade de 2 em 2 anos, desde a fase de pré-construção.  
Em cada relatório poderão ser indicadas medidas adicionais a adotar face aos resultados obtidos. Caso seja detetada 
uma evolução negativa significativa na dimensão da população de uma determinada espécie, deverão ser propostas 
medidas de modo a deter ou reverter esta tendência. Caso seja detetada a espécie Reseda alba, qualquer que seja a 
fase do projeto, deve-se vedar o acesso à localização da mesma.  
Os relatórios devem ser enviados à autoridade de AIA para emissão de parecer. 
 
Monitorização das Espécies Exóticas  
 
A monitorização das espécies exóticas constitui parte integrante do processo de monitorização dos habitats e espécies-
alvo, de 2 em 2 anos, devendo a primeira avaliação ser efetuada no momento da conclusão das obras do 
empreendimento de modo a ser comparado com os levantamentos de caracterização da situação de referência. 
 
 

C. Plano de monitorização para a fauna 

O mosaico de habitats da área de estudo, constituído de formações de complexidade estrutural e florística variável 
onde predominam os matos mediterrânicos, oferece habitats de alimentação, abrigo e reprodução que podem suportar 
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uma variedade também elevada de espécies da fauna.  
A envolvente da área de estudo em particular, é uma região excecionalmente relevante para a fauna, incluindo uma 
variedade elevada de habitats naturais ricos em recursos e nichos, como sejam as zonas húmidas associadas ao 
Estuário do Sado e os extensos pinhais da região, o que maximiza a capacidade de suporte faunístico das UNOP 7 e 8.  
Deste modo, o elenco faunístico da área de estudo inclui tanto espécies generalistas e antropofílicas, como espécies 
especialistas, as últimas tipicamente associadas a biótopos secos, arenosos, e sem elevada complexidade estrutural, 
ou associadas aos biótopos mais húmidos da zona envolvente, do Estuário do Sado. Atendendo à importância da área 
de estudo e sua envolvente para a fauna no geral, e em especial, para a avifauna, torna-se necessário avaliar a 
resposta destes grupos à implementação e exploração do empreendimento. 
 
 
Considerando o exposto, propõe-se a monitorização de répteis, aves e mamíferos.  
Neste contexto, são objetivos específicos do presente Plano de Monitorização,  

 Obter dados de base concretos sobre a ocorrência de espécies de herpetofauna, avifauna e mamofauna; 

  Avaliar a evolução da ocorrência e utilização das espécies de cada grupo em resposta às fases de 
Construção e Exploração do Conjunto Turístico.  

 
O âmbito deste plano de monitorização abrange as fases de pré-construção, de construção e de exploração. 
 
Parâmetros a monitorizar 
 
Os parâmetros a monitorizar devem permitir avaliar a perturbação exercida pelo projeto (nas fases de construção e 
exploração) sobre as diferentes espécies de fauna. Assim, deverão ser monitorizados os seguintes parâmetros, para 
cada grupo: 
• Riqueza específica e abundância (número de indivíduos ocorrentes pertencentes às espécies detetadas); 
• Tipo de utilização dos habitats em presença na área em estudo pelos indivíduos identificados. 
 
A versão inicial do Plano de Monitorização da fauna incluía a monitorização de Anfíbios, da Águia-pesqueira (Pandion 
haliaetus) e do Rato-de-Cabrera (Microtus cabrerae). Estas espécies foram excluídas porque não ocorrem na área de 
implementação do projeto, nem, presumivelmente, na área de compensação.  
Os anfíbios e a Águia-pesqueira (Pandion haliaetus) não existem na área de implementação do projeto porque 
dependem da presença de habitats aquáticos, que não existem. O Rato-de-Cabrera (Microtus cabrerae) é uma espécie 
de hábitos subterrâneos cuja presença depende de solos que tenham consistência suficiente para serem escavados 
(sem que as galerias abatam), o que não acontece na área de implementação do projeto, nem, presumivelmente, na 
área de compensação, se tiver as mesmas características. Caso a área de compensação albergue estas espécies, esta 
opção terá que ser revista. 
 
Métodos de análise e equipamentos de recolha de dados  
 
Será utilizada uma combinação de diferentes métodos de censos faunísticos direcionados aos diferentes grupos 
potencialmente ocorrentes tendo em conta as características de cada grupo.  
 

a. Répteis  
A amostragem de répteis será efetuada através de observação direta e buscas dirigidas ao longo de transectos 
transversais à área de estudo e espaçados de forma regular de modo a cobrir a variabilidade de habitats existente.  
As buscas dirigidas serão efetuadas levantando objetos que cubram o solo, como pedras e troncos, e que ocorram a 
um máximo de 5 m da linha definida para o transecto. 
 
Ao longo do transecto, serão registadas as espécies identificadas, a abundância (número de indivíduos), e as 
características do habitat onde forem feitas as observações. 

 
b. Avifauna  

A inventariação das espécies de aves será realizada por observação direta e deteção por vocalizações.  
Realizar as amostragens ao longo de transectos transversais à área em estudo, com pontos de escuta espaçados de 
forma regular e com duração de 10 minutos. Os censos devem ser efetuados de manhã ou ao fim do dia.  
Em cada transecto deverão ser registados os parâmetros: espécies identificadas, abundância (n.º de indivíduos de 
cada espécie) e tipologia de utilização de habitat (nidificação, alimentação, repouso/abrigo ou passagem em fase de 
dispersão).  
Os transectos devem ser localizados com um espaçamento regular entre eles, e num número que assegure a 
representatividade dos habitats amostrados relativamente às tipologias disponíveis na totalidade da área de estudo.  
Tanto os transectos como os pontos de escuta devem ser registados com recurso a um aparelho de GPS.  
O equipamento a utilizar deverá incluir, no mínimo, um par de binóculos para identificação clara das espécies e um 
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aparelho de GPS para georreferenciação dos pontos e transectos de amostragem. 
 

c. Mamofauna  
Efetuar a inventariação das espécies de mamíferos terrestres com a utilização de câmaras de deteção noturna, com 
iscos olfativos.  
Como referido nos estudos e relatório apresentados, a ocorrência dos morcegos será exclusivamente para 
alimentação, uma vez que não parecem existir abrigos adequados para as espécies elencadas no interior da área de 
estudo. Deste modo, a monitorização de quirópteros será efetuada através de pontos com detetores de ultrassom.  
Os pontos terão uma duração de 10 minutos e deverão ser bem distribuídos ao longo de transectos transversais à área 
de estudo, a intervalos regulares. A amostragem deve ser iniciada 30 minutos após o pôr-do-sol e estender-se durante 
4 horas. Em cada ponto, deverão ser gravados os contactos auditivos para análise posterior, bem como as condições 
climatéricas. Em cada ponto será avaliada a riqueza específica e a atividade. 
 
Frequência e períodos de amostragem  
 
Após uma primeira monitorização, na Fase de Pré-construção, para estabelecimento da situação de referência, a 
monitorização deverá ter uma frequência anual na Fase de Construção e de dois em dois anos na Fase de Exploração. 
Os diferentes grupos faunísticos serão alvo de amostragens com periodicidade distinta, nomeadamente:  
 

 A amostragem de répteis deve ser efetuada na primavera, entre abril e maio;  

 A amostragem da avifauna deve ser efetuada em três períodos distintos do ano, de forma a detetar o espetro 
completo de ocorrências e utilizações: na primavera para as nidificantes, no outono para as migratórias e no 
inverno para as invernantes;  

 As amostragens de mamíferos terrestres e de quirópteros devem ser efetuadas na primavera, entre março a 
maio, época de maior atividade destes grupos.  

 
Critérios de avaliação dos dados  
 
Deverá ser efetuada uma análise estatística dos resultados obtidos para cada grupo, incluindo o cálculo de índices 
apropriados com base nos dados de abundância recolhidos. A variação dos resultados deve ser discutida, procurando 
identificar eventuais relações de causa-efeito com as atividades desenvolvidas nas várias fases do projeto e a 
perturbação daí resultante.  
No caso de se obterem resultados que indiciem a ocorrência de impactes negativos significativos sobre as espécies, 
devem ser implementadas medidas que possibilitem o seu controle, caso exista solução técnica possível. 
 
Relatórios e discussão de resultados 
 
Ao longo do programa de monitorização deverão ser elaborados relatórios sucintos, onde deverão constar: localização 
exata dos pontos e transectos de amostragem, a metodologia, as condições de amostragem, os resultados obtidos e a 
sua discussão, com a seguinte periodicidade: 
 

• Relatório pré-construção, no fim da campanha inicial de amostragem em situação de pré-construção; 
• Relatórios anuais, durante a fase de construção; 
• Relatórios bianuais na fase de exploração. 

 
Em cada relatório poderão ser indicadas medidas adicionais a adotar face às situações detetadas.  
No caso da fase de construção, o relatório final a produzir deverá compilar todos os resultados obtidos durante este 
período e fazer uma avaliação global da situação verificada em termos de impacte ambiental.  
O relatório final da fase de construção e os relatórios bianuais da fase de exploração devem ser enviados à autoridade 
de AIA para emissão de parecer.  
Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parâmetros a analisar devem manter-se constantes de modo a 
permitir a comparação de resultados, com a salvaguarda da inclusão de quaisquer novos elementos determinados pela 
evolução da situação.  
A revisão do programa de monitorização poderá obedecer aos seguintes critérios, sem prejuízo de outros que se 
revelem pertinentes no decurso da monitorização: 
 

 Deteção de impactes negativos significativos sobre a espécie diretamente imputáveis à construção ou 
funcionamento do Conjunto Turístico, devendo neste caso agir-se no sentido de aumentar o esforço de 
minimização e amostragem;  

 Estabilização dos resultados obtidos na fase de exploração, com comprovação da inexistência de impactes 
negativos significativos, podendo neste caso diminuir-se a frequência de amostragem ou abandonar a 
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monitorização.  

Propõe-se uma revisão geral do plano de monitorização quatro anos após o início da fase de exploração, de 
modo a reavaliar as condições de amostragem face ao manancial de dados recolhidos, os quais deverão ser 
compilados num relatório global. As iniciativas de revisão devem ser expostas à Autoridade de AIA para obtenção de 
parecer favorável. 
 
Todos os referidos Planos de Monitorização deverão ser atualizados, tendo em consideração o resultado do Plano de 
Monitorização do Valores Naturais (PMVN) a efetuar e a apresentar à Autoridade de AIA (para validação do ICNF), 
atualizado com as monitorizações a definir/efetuar para a UNOP 9, e eventuais alterações que decorram deste parecer. 

 
 

Entidade de verificação da 
DECAPE Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

 
 

Assinatura 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anexos  
 

 Anexo I - Planta Geral do Conjunto Turístico "Na praia" - Síntese  
Parcela 1 (UNOP 7) e Parcela 2 (UNOP 8), outubro 2020  

 
 Anexo II - Planta Geral do Conjunto Turístico "Na praia" - Síntese  

Parcela 1 (UNOP 7) e Parcela 2 (UNOP 8) - Implantação EIA e RECAPE  
(Edificado EIA a manter e Edificado RECAPE a eliminar), outubro 2020 
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